Forfatterskolen på Bornholms Kulturskole

Mandag 26. juli til torsdag 29. juli

Skriv din egen eventyrlige historie midt på Hammershus
Tur på Hammershus. Vi hører om Bornholms befrielse i 1658, svenskernes angreb i 1645 og Leonora Christine.
Og så skriver vi vores egne eventyr og røverhistorier. Vi har vores helt eget skrivekammer i smørkælderen på
Hammershus! Du må gerne skrive i hånden, men en bærbar computer eller en tablet er også en god idé.
Mødetid: Kl. 10-14
Sted: Brohuset (Velkomstcentret) v. Hammershus
Forplejning: Husk madpakken, drikkedunk, varmt tøj og vandresko.
Max deltagerantal: 15 børn (9-12 år)
Booking: Lars Holmsted, tlf: 2031 0945, mail: lars.holmsted@brk.dk

Bornholms Kunstmuseum

Mandag 2. august til fredag 6. august

Kunst camp
En spændende og kreativ uge, hvor du får ler på fingrene, blyant i hånden, klippe-klistre under saksen og flere
små studieture ind i museets udstillinger. Sammen kigger vi på lys og farver og laver derefter vores egne værker: Figurer, masker og kompositioner. Det bliver en uge, hvor vi sammen udforsker museet og kunstens verden.
Mødetid: Kl. 10-14.30
Sted: Bornholms Kunstmuseum, Otto Bruuns Plads 1, Rø
Forplejning: Museets café sørger for mad og drikke. Medbring tøj, der tåler pletter.
Max deltagerantal: 15 børn (9-12 år)
Booking: Tlf: 5648 4386, mail: post@bornholms-kunstmuseum.dk

MUTE studio

Vær med til at skabe kunst i naturen og byen
På denne workshop vil vi arbejde med landart. Vi diskuterer, planlægger og udfører forskellige kunstprojekter i
byen og i den lokale natur. Vi skal finde materialer i naturen, så vi skal ud at gå, tag derfor gerne praktisk tøj på.
Mødetid: Kl. 11-15
Sted: MUTE studio, Gade 21, Årsdale
Forplejning: Madpakke og drikkedunk skal medbringes. I får lidt frugt og kiks.
Max deltagerantal: 15 børn (9-12 år)
Booking: Tilde Lerche Engstrøm, tlf: 5271 3727, mail: hello@tildengstroem.dk
Mandag 2. august til fredag 6. august

Kor og stomp camp
På denne workshop vil vi arbejde med vores krop, rytme og stemme for at skabe kormusik sammen. Har du en
ide til en groove-dans, en melodi eller sangtekst, så kan vi også prøve at skabe en sang sammen. Om fredagen
afslutter vi ugen med en koncert for jeres forældre fra kl. 13-14.
Mødetid: Kl. 10-14
Sted: Salen på Kulturskolen, Store Torv 6B, Rønne
Forplejning: Madpakke og drikkedunk skal medbringes. Husk tøj, som du kan
bevæge dig i.
Max deltagerantal: 15 børn (9-12 år)
Booking: Anja Zdyb Lillemæhlum, tlf: 2889 8891, mail: anlime@yahoo.dk

Årets kultur- og naturcamps er muliggjort via støtte fra BRK og Trygfonden.
Tilbuddene er gratis, men kræver tilmelding. Find det fulde program på både brk.dk og dgi.dk/Bornholm
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KULTUR- OG NATURCAMP
Tilbud til bornholmske børn 9-12 år
- gratis, men kræver tilmelding

Beast Bornholm

Mandag 28. juni til torsdag 1. juli

Stop-motion og fotoworkshop
I får mulighed for at lave forskellige små film med stop-motion teknik. I skal selv lave figurer af forskellige materialer og designe jeres egne kulisser. Derudover skal vi prøve at lave film, hvor I bruger jer selv som skuespillere. Vi tager også på en lille fototur i Østermarie, hvor I kommer til at tage billeder og lære mere om, hvordan
man fotograferer på forskellig vis.
Mødetid: Kl. 12-15
Sted: Beast Bornholm, Godthåbsvej 23, Østermarie
Forplejning: Medbring madpakke og drikkedunk. Medbring mobil eller tablet
Max deltagerantal: 12 børn (9-12 år)
Booking: Anne Lass, tlf: 6021 9122, mail: beast.bornholm@gmail.com

Bornholms Folkebiblioteker

Tirsdag 29. juni til torsdag 1. juli

Gaarden i Melsted

Bondegårdslejr
Kom og hjælp med at passe dyrene på gården. Vi skal bage brød, lave is og hygge omkring bålet. Vi skal på tur
omkring Melsted med naturvejlederen og desuden hjælpe bonden med arbejdet på gaarden.
Mødetid: Kl. 10-15
Sted: gaarden, Melstedvej 25, Gudhjem
Forplejning: Fuld forplejning, men husk drikkedunk og varmt tøj.
Max deltagerantal: 15 børn (9-12 år)
Booking: Thomas Pedersen, tlf: 2148 5598, mail: forvalter@gaarden.nu

ivandet

Fredag 2. juli til lørdag 3. juli og Fredag 9. juli til lørdag 10. juli

Kom med på opdagelse i Østersøen
Vi undersøger havn, hav, kyst og strand i området omkring Tejn Havn. Vi går på opdagelse med waders, fiskenet
og vandkikkert. Vi ser på skibe, øver os i knob og undersøger vandet fra kysten. Husk solcreme og tøj efter vejret.

Readathon Camp – læselyst og sjov
Vi skal læse og lytte til masser af bøger og tegneserier - både dem vi selv har med og dem, vi låner på biblioteket. I vores læsehule skal vi også quizze, snakke, superhygge og lave andre sjove ting. Den sidste dag har vi
besøg af Kenneth Bøgh Andersen, der har skrevet Antboy og Den Store Djævlekrig.
Mødetid: Kl. 9-15, torsdag kl. 9-17
Sted: Salen på Rønne Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne
Forplejning: Medbring madpakke og drikkedunk.
Max deltagerantal: 20 børn (9-12 år)
Booking: Rønne Bibliotek tlf: 5692 6800, mail: roennebibliotek@brk.dk

Grønbechs Gård

Mødetid: Kl. 10-13.30
Sted: Isværket, Vestkajen 7, Tejn Havn
Forplejning: Madpakke og drikkedunk skal medbringes.
Max deltagerantal: 15 børn (9-12 år)
Booking: Miller, ivandet ApS, tlf: 5150 0161, mail: kontakt@ivandet.dk

Bornholms Rovfugleshow

Tirsdag 29. juni til fredag 2. juli

Mødetid: Kl. 8.30-12.30
Sted: Bornholms Rovfugleshow, Lundsgårdsvej 4, Rønne
Forplejning: Medbring madpakke og drikkedunk.
Max deltagerantal: 15 børn (9-12 år)
Booking: Louise Ramstrup, mail: info@bornholmsrovfugleshow.dk

NaturBornholm

Mødetid: Kl. 10-15
Sted: NaturBornholm, Grønningen 30, Aakirkeby
Forplejning: Husk madpakken og varmt tøj. I får juice og frugt. En af dagene
snobrød og pølser omkring bålet.
Max deltagerantal: 15 børn (9-12 år)
Booking: Peter Haase, tlf: 5694 0400 / 5117 2880, naturbornholm@naturbornholm.dk

Mandag 28. juni til torsdag 1. juli Mandag 19. juli til torsdag 22. juli
Mandag 5. juli til torsdag 8. juli
Mandag 26. juli til torsdag 29. juli
Mandag 12. juli til torsdag 15. juli Mandag 2. august til torsdag 5. august

Mødetid: Kl. 10-15
Sted: Bornholms Middelaldercenter, Stangevej 1, Østerlars,
Forplejning: madpakke og drikkedunk, varmt tøj og gummistøvler.
Max deltagerantal: 15 børn (9-12 år)
Booking: Lena Mühlig, tlf: 5649 8319, mail: lena@bornholmsmiddelaldercenter.dk

Mandag 19. juli til torsdag 22 juli og Mandag 2. august til torsdag 5. august

4 dages tidsrejse gennem Bornholms natur
Vi fortæller om sten og geologi, tager en tur til Klintebakken og Strøby Stenbrud efterfulgt af stensavning. Vi
tænker os tilbage til dinosaurernes tid og kommer tæt på levende skildpadder, slanger og insekter. Vi ser på
fossiler og støber en trilobit eller dinosaurklo. Vi samler planter og smådyr, som studeres nærmere i laboratoriet.

Bornholms Middelaldercenter
På tidsrejse i middelalderen
Tag med på en tidsrejse til middelalderen, og lev livet på stormandsgården og i landsbyen på middelaldercentret. Du vil være med til at lave mad over bål, lave dit eget middelalderudstyr med gamle håndværksmetoder og
lære at lege, som man gjorde i middelalderen. Om torsdagen afsluttes ugen på festlig vis.

Mandag 12. juli til torsdag 15 juli og Mandag 19. juli til torsdag 22. juli

På rejse gennem evolutionen
Enestående oplevelser med naturens superhelte på allertætteste hold. Alt fra skorpioner, kaniner, rovfugle og
ugler og meget mere. En oplevelse for alle de små dyrepassere.

Krea-camp
Vi skal se på kunsthåndværk og selv være kreative. Vi skal gravere i glas, hvor vi skærer motiver i drikkeglas
eller i en billedramme. Vi skal også smelte tin og støbe flotte ting, som bliver til nøgleringe. De sidste dage skal
vi selv prøve at smelte glas og lave pynt i en glasovn. I får lov til at tage de mange kreating, som I har lavet i
ugens løb, med hjem.
Mødetid: Kl. 11-14
Sted: Grønbechs Gård, Grønbechs Gård 4, Hasle
Forplejning: Husk madpakken og drikkedunk.
Max deltagerantal: 12 børn (9-12 år)
Booking: Pia Kofoed Frederiksen, tlf: 6169 0504, mail: info@groenbechsgaard.dk

Mandag 28. juni til torsdag 1. juli og Mandag 2. august til torsdag 5. august

MUTE studio

Mandag 19. juli til fredag 23. juli

Vær kreativ med ler
På denne workshop vil vi arbejde med ler og prøve kræfter med forskellige temaer som personlige kopper,
kreative vaser og individuelle skulpturer. Vi vil tegne vores ideer først, inden vi udformer dem i ler. Bagefter vil vi
diskutere farver og vælge glasurer.
Mødetid: Kl. 13-17
Sted: MUTE studio, Gade 21, Årsdale
Forplejning: Madpakke og drikkedunk skal medbringes. Der tilbydes lidt frugt/kiks.
Max deltagerantal: 10 børn (9-12 år)
Booking: Tilde Lerche Engstrøm, tlf: 5271 3727, mail: hello@tildengstroem.dk

